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Kicsoda Jézus Krisztus?
Fil 2,5–11

Ittzés 
István

Miért van szükségünk Megváltóra?

Pál apostol szeretett gyülekezetének írja levelét, és szinte halljuk, hogy az idézett versekben lelke húrjain felzeng 
a Krisztus-himnusz. Ő látta dicsőséges Urát, a megdicsőült Krisztust. A Lélek által kísérli meg emberi szavakba 
önteni az elmondhatatlant, az Úr személyének, küldetésének lényegét, a testté lett Igét. Luther szerzetes korában 
a saját bűnös természetét látva csak az ítélő Istent hallotta ki az igéből. „Hol találok kegyelmes Istent?” Ezt a vál-
ságos lelkiállapotot minden ember átéli, akit leleplez az Úr. Ahogy Jézus mondta: ha eljön a Pártfogó, a Szentlélek 
meggyőzi a világot a bűn tekintetében. A törvény tükrét tartja elém, és abban látom meg önmagamat, és az igazság 
fényében hihetetlennek tűnik, hogy Isten megbocsásson.

Ismerjük, ahogy az Úr kijelenti Mózesnek nevét, lényének lényegét: „Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgal-
mazok, akinek irgalmazok.” A feltételes mód tovább fokozhatja gyötrő kétségeinket. Ám a megváltás evangéliuma, 
a kereszt azt jelenti, hogy nem te és én oldom meg a megoldhatatlant, hanem jön ő, és kifi zeti a kifi zethetetlent: 
„Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, 
hogy végkép le kell tennie róla, még ha örökké élne is.” (Zsolt 49,8–9)

Nagy Péter cár hadba szállt, egyik éjjel körbejárta a tábort, belépett az ügyeletes tiszti sátorba, ahol asztalra 
borulva aludt az ügyeletes, kezében pisztollyal, előtte a megírt búcsúlevélben bevallja: elkártyázta egész vagyonát, 
sőt a hadsereg pénzéből is hatalmas összeget. Azzal fejezte be levelét: „Meg kell halnom, hiszen ki fi zethetné ki ezt 
a hatalmas adósságot?” A cár aláírta: „Én, Péter!” Ennek a szerencsétlen tisztnek, akkor ez igazi evangélium volt. 
Én is átéltem, és azt gondolom, sokan eljutottunk arra a látásra, hogy fi zetésképtelenek vagyunk. Isten tudja, és a 
szeretet zsenialitásával oldja fel a feloldhatatlant és fi zeti ki a kifi zethetetlent.

Szentháromság? Valóságos titok számunkra, a lélek mélyén mégis megértjük. Krisztust, Isten minden idők előtt 
elrendelte: „Ő a láthatatlan Isten képe, az Elsőszülött minden teremtmény közül.” (Kol 1,15) Vagy ahogy a próféta több 
mint hétszáz évvel előtte kijelenti: „Egy gyermek születik nékünk, egy Fiú adataik nékünk, az Uralom az ő vállán lesz.” 
(Ézs 9,6) Igen, egy kisfi ú, aki erős Isten, örökkévaló Atya, és általa Isten lépett be ebbe a világba megalázva magát, emberi 
formát vett fel, és nem csupán Isten titkát jelentette ki számunkra, hanem elénk élte a Teremtő által elgondolt embert.

Hihetetlen titok ez

Mondja az, aki számára nem lett világos az evangélium. Maga Pál is több alkalommal titoknak jelenti ki, ami viszont 
most nyilvánvalóvá lett az evangélium által. „Hogy szívünk felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussunk a teljes 
bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és 
ismeret minden kincse elrejtve.” (Kol 2,2–3) Igénkben a titok mint isteni kinyilatkozás hangzik Jézus Krisztusról: 
„…mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel.” Némely írásmagyarázó úgy 
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véli, Jézus nem igényelte, és nem is jelentette ki magát mint Messiás. Ám aki önmagáról azt állította: „Aki engem 
lát, látja az Atyát”; vagy „Én és az Atya egy vagyunk”, az nyilvánvalóvá tette, hogy tudatában van isteni méltóságá-
nak. Éppen ez a titok, hogy mégis emberré lett. Miért? Ahogy már említettem, mert különben nem lenne bocsánat 
egyetlen embernek sem. A feltételes mód – könyörülök, akin könyörülök – a Krisztus engesztelő áldozatába vetett 
hitben feltétlen bizonyossággá válik. Az ember hálás örömmel éli át: megbocsátott! Ezért alázkodott bele a mi 
létformánkba, hogy bemutathassa érted és értem engesztelő áldozatát. Kiengesztelni csak azt kell, aki haragszik. 
Ma tiltakoznak a haragvó Isten gondolata ellen, pedig személyes életünkben is tapasztalhatjuk, hogy „Isten ugyanis 
haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen…” (Róm 1,18) Ha igaz-
ságosak volnánk, azonnal beláthatnánk, hogy felháborító volna, ha Isten elnézné, netán nem is haragudna arra a 
sok sötét dologra, amit az emberek elkövetnek egymás ellen. Ha szelíd mosollyal tűrné a rettenetes népirtásokat, 
gyilkosságokat, gyermekek ellen elkövetett bűnöket, a felsorolhatatlan gaztetteket. De ilyen Isten nincs, hanem egy 
félelmetesen Szent Isten van, igazságos és ítélő Isten van, aki számon kéri az én gonoszságaimat is.

A kegyelem

Ha az utcán odalépve egy emberhez gratulálnék neki, hogy kegyelmet kapott, furcsán nézne rám. Ha válaszra méltatna, 
közölné velem, hogy őt egyetlen bíróság sem ítélte el. De vidd a halálra ítéltnek az aláírt kegyelmi kérvényt, meg fogod 
érteni, mi a kegyelem. Az ember minden vallási lehetőségét eltörölte a kereszt. „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk 
legyen.” (Ézs 53,5) A kereszt ítélete „igazságtalan” ítélet lenne, ha nem látnám be, hogy Isten azért sújtott le szeretett 
Fiára, mert magára vette bűnömet. Ez az első ítélet, a kegyelem ítélete, majd az idők végén igazságos ítéletet tart az 
Isten, kinek-kinek „érdemei” szerint. Ezért áll a kereszt a Golgotán: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!”

Ezért fel is magasztalta őt Isten

Az Atya gyönyörködött a másokért életét áldozó alázatos Fiában. Nagy örömhír ez, hogy Isten nem a rettenetes, 
könyörtelen bosszúállásban, hanem az igazságos irgalomban, az ellenségeiért is könyörgő Krisztusban leli örömét. 
Nekem is hihetetlen öröm, hogy az Atya Krisztust tette meg mindenek urává: királyok Királya és uraknak Ura! 
Nem a gonosz erőinek, hanem a Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön: „Azt a nevet adományozta 
neki, ami minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Ezért én is meghajtom térdemet boldogan 
és hálás örömmel, mint Tamás borulok lábai elé: Én Uram, és én Istenem! A mennyei világ véneinek és angyalainak 
dicsőítő kórusában felhangzik az új ének: „Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megö-
lettél, és véreden vásároltad meg őket az Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből.” (Jel 5,9)

A sötétség lázadó angyalai és emberei nem hódolnak meg az Úr előtt saját veszedelmükre, de egy-
kor ők is kénytelenek lesznek térdet hajtani Isten félelmetes hatalma előtt. Amíg az idők beteljesedése 
előtt még tart a jelen, a világosságot kereső emberek beláthatják és megérthetik, hogy Krisztus az Úr, 
ezért ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt.

Ittzés István a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkésze. 




